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LYHYET PERUSTELUT

JOHDANTO:
Talouden elpyminen on jäsenvaltioissa eri vaiheissa, mutta talouskasvua vuoden 2012 
loppupuolelle enteilevien ennusteiden perusteella komissio suunnittelee jo toimenpiteitä, joilla 
vauhditetaan kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä, tarkoituksena tuoda Euroopan 
taloudelle sen kipeästi kaipaamia investointeja ja työpaikkoja. Niinpä komissio ehdottaa 
inflaatiokorjaukseen rajoittuvaa niukkaa korotusta maksusitoumusmäärärahoihin ja siten 
pyrkimistä maksujen kokonaismäärän huomattavaan nousuun. Lisäksi komissio on valinnut 
vuoden 2013 talousarvioesityksen viideksi tärkeimmäksi painopisteeksi investoinnit 
työllisyyttä edistävään kasvuun, vastuullisen ja realistisen talousarvion, suoriutumisen 
tarkkailun, hallinnollisten rajoitusten asettamisen ja Kroatian yhdentymisen. 

Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä unionin koheesiopolitiikasta kiistattomana 
lisäarvon tuojana ja investointien suhteen keskeisenä politiikan alana, joka tarjoaa parhaat 
keinot työpaikkojen luomiseen ja talouskasvun edistämiseen. Valmistelija kuitenkin korostaa, 
että sen lisäksi, että otsakkeen 1 b alaiset määrärahat olisi käytettävä politiikan alojen 
yhtenäistämiseen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, myös koheesiopolitiikan tavoitteet –
varsinkin alueellisten erojen kaventaminen ja sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus – ovat yhä erittäin tärkeitä. 

TALOUSARVIOESITYKSEN MÄÄRÄRAHOJEN PALAUTTAMINEN:
Talousarviota laatiessaan komissio on arvioinut rahoitustarpeet ottaen huomioon vuosien 
2007–2013 rahoitusnäkymien ja toimielinten sopimuksen määrärahat ja rahoituskehykset niin, 
että kaikki luvut ovat niitä koskevien päätösten ja määräysten mukaiset.

Valmistelija katsoo, että komissio on ainoa toimielin, jolla on käytettävissään tietoa kaikkien 
alueiden todellisista budjettitarpeista. Niinpä hän ehdottaa, että kaikki neuvoston esittämät 
leikkaukset perutaan ja että komission talousarvioesityksessä alun perin ehdottamat määrät 
palautetaan.

VAROJEN JAKAUTUMINEN RAHASTOJEN KESKEN:
Varat jakautuvat eri määrärahojen ja rahastojen kesken seuraavalla tavalla:
rakennerahastojen (EAKR ja ESR) maksusitoumusten kokonaismäärä on yhteensä 
42 144,7 miljoonaa euroa ja koheesiorahaston 12 352,2 miljoonaa euroa. Yhteensä 
maksusitoumusmäärärahat nousevat 3,3 prosenttia suhteessa vuoteen 2012. 
Maksumäärärahojen nousu on huomattavasti suurempi: 11,7 prosenttia suhteessa vuoteen 
2012. Maksumäärärahat ovat yhteensä 48 975 miljoonaa euroa, ja luku osoittaa pyrkimystä 
rajoittaa maksattamatta olevien sitoumusten lisääntymistä. Tulisi kuitenkin huomioida, että 
komission arvio koskee ainoastaan vuotta 2013 ja siinä oletetaan, että edellisvuosien 
maksutarpeet on jo huomioitu. Tämän takia jokainen poikkeama arviosta johtaa 
riittämättömiin maksumäärärahoihin.

TÄRKEIMMÄT TOIMINNAN TULOKSET VUOTTA 2012 SILMÄLLÄ PITÄEN:
Komission vahvistamiin tärkeimpiin toiminnan tuloksiin sisältyy tälläkin kertaa 
koheesiopolitiikan yhdenmukaistaminen Eurooppa 2020 -strategian kanssa, samoin kuin 
koheesiopolitiikan käyttö tehokkaana kriisin torjunnan välineenä esimerkiksi tukemalla eniten 
apua tarvitsevia jäsenvaltioita, kuten EU:n ja IMF:n ohjelmiin osallistuvat maat. Komissio 
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onkin ehdottanut, että jäsenvaltiot osoittaisivat rakennerahastojen vielä kohdentamatonta 
rahoitusta mahdollisimman pitkälti pyrkimyksiin torjua nuorisotyöttömyyttä ja tukea pk-
yrityksiä, ja kahdeksan jäsenvaltiota osallistuu tähän liittyvään yhteiseen aloitteeseen. 
Tärkeitä painopisteitä ovat myös oikeudellinen kehys, tulevan ohjelmakauden toimien 
toteuttamistavat ja yhteisen strategiakehyksen täytäntöönpano. Niinpä komissio haluaakin 
keskittyä jäsenvaltioiden kanssa käytävään keskusteluun vuosien 2014–2020 strategisista 
investointiprioriteeteista sekä toimenpideohjelmien edellyttämään valmistelutyöhön. Myös 
työskentelylle EU:n Itämeri-strategian ja Tonava-strategian parissa odotetaan jatkoa ja 
yhteistyötä Atlantti-strategian parissa kehitetään edelleen meriasioiden ja kalastuksen 
pääosaston kanssa. Lisäksi komissio aikoo työskennellä Kroatian aseman vakiinnuttamiseksi, 
kun siitä 1. heinäkuuta 2013 tulee EU:n jäsenvaltio.

PILOTTIHANKKEET JA TEKNINEN APU:
Tänä vuonna jäsenet ovat jälleen tehneet vain vähän ehdotuksia mahdollisiksi 
pilottihankkeiksi ja valmistelutoimiksi, ja useimmat ehdotuksista koskevat aiemmin 
hyväksyttyjen toimien jatkamista. Näitä toimia ovat esimerkiksi "EU:n Atlantti-strategian 
Atlantti-foorumi", "yhteisen alueellisen identiteetin, kansakuntien keskinäisen sovun 
sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteistyön, yleiseurooppalainen osaamis- ja 
asiantuntemusfoorumi mukaan lukien, edistäminen Tonavan makroalueella", 
alueellisen ja paikallisen yhteistyön tehostaminen tuomalla EU:n aluepolitiikkaa esille 
maailmanlaajuisesti, "hallinnointimallin määrittely Euroopan unionin Tonavan aluetta 
varten – parempaa ja tehokkaampaa koordinointia" sekä "siirtymävaiheen tuki 
Mayottelle tai muulle alueelle, jonka asema mahdollisesti muuttuu syrjäisimmäksi 
alueeksi".

Ehdotettuja uusia toimia ovat esimerkiksi valmistelutoimi makroalueellisten strategioiden 
kehittämiseksi Välimeren alueella, pilottihanke, joka koskee muiden Kreikan alueiden kuin 
pääkaupunki Ateenan alueen tämänhetkistä ja tavoitteellista taloudellista potentiaalia ja 
näiden alueiden käyttämistä mallina EU:n lähentymisalueille, sekä pilottihanketta pk-yritysten 
viennin palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

"Tekninen apu Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevalle strategialle ja sitä 
koskeva tiedotus sekä tietämyksen lisääminen makroalueita koskevasta strategiasta"
-toimea ehdotetaan jatkettavaksi, ja talousarvioesitykseen olisikin tehtävä sitä koskeva 
tarkistus.
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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että talousarvioesityksen otsakkeeseen 1 b otetut määrät vastaavat unionin 
aluepolitiikan vähimmäistason tarpeita ja tavoitteita, ja edellyttää siksi, että kaikki 
komission ehdottamat otsakkeen 1 b budjettikohtien määrärahat säilytetään entisellään tai 
tarvittaessa palautetaan;

2. korostaa, että aluepolitiikan toimiva ja tehokas täytäntöönpano on avainasemassa talouden 
elpymisessä ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin pääsemisessä, ja lisäksi se on 
tärkeää paitsi hyvien puitteiden luomiseksi vakaalle ja kestävälle talouskasvulle ja uusien 
työpaikkojen luomiselle myös alueellisten erojen tehokkaalle kaventamiselle sekä 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiselle, jotka ovat 
yhtä tärkeitä tavoitteita; 

3. pitää myönteisenä otsakkeen 1 b maksusitoumusmäärärahojen lisäämistä 3,3 prosentilla 
yhteensä 54 499 miljoonaan euroon ja maksumäärärahojen lisäämistä 11,7 prosentilla 
48 975 miljoonaan euroon vuonna 2012 niin, että jälkimmäiseen summaan sisältyy 
33,2 prosentin vähennys maksumäärärahoihin, jotka on tarkoitettu kauden 2000–2006 
loppuunsaattamiseksi ja joita on nyt yhteensä 1 923 miljoonaa euroa; 

4. pyytää komissiota tukemaan kaikkia aluekehitysvaliokunnan otsakkeeseen 1 b ehdottamia 
pilottihankkeita, valmistelutoimia ja teknisen avun toimia ja toteuttamaan ne.


